Disclaimer
Opel Bedrijfswagens “Gratis Navigatie”
De campagne is van toepassing op de volgende nieuwe Opel Bedrijfswagens: Combo, Vivaro en Movano
en geldt enkel voor nieuwe orders van particuliere en (klein) zakelijk kopende klanten in de periode van
1 mei tot en met 30 juni 2019 met een uiterlijke registratiedatum (tenaamstelling) van 30 september
2019. De Selection en Business+ uitvoeringen zijn uitgesloten van deze campagne. Daarnaast is de
Movano L1H1 110pk uitgesloten van de deze campagne.
Bij aanschaf van een kwalificerende Opel Bedrijfswagen binnen de campagneperiode krijgt de koper van
de Opel Dealer een korting ter waarde van het te bestellen navigatiepakket overeenkomstig de laatste
versie van de prijslijst op opel.nl van het betreffende model.
Leaseauto’s, Rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben
gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname. Reeds gekentekende auto’s
komen niet in aanmerking. Deze actie is enkel voor (klein) zakelijk kopende klanten cumuleerbaar met
financieringscampagne van 5 jaar 0% rente. Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid
met dealer acties.
Opel Bedrijfswagens “5 jaar financiering tegen 0% rente” campagne
De campagne is van toepassing op de volgende nieuwe Opel Bedrijfswagens: Combo, Vivaro en Movano
en geldt enkel voor nieuwe orders van (klein) zakelijk kopende klanten (particulieren/consumenten zijn
dus uitgesloten) in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2019 met een uiterlijke
registratiedatum (tenaamstelling) van 30 septmeber 2019. De Selection en Business+ uitvoeringen zijn
uitgesloten van deze campagne, alsmede de Movano L1H1 110pk uitvoering.
Leaseauto’s, rentals alsmede aankopen van bedrijven, die op Corporate niveau afspraken hebben
gemaakt met Opel Nederland B.V., zijn eveneens uitgesloten van deelname. Reeds gekentekende auto’s
komen niet in aanmerking.
Dit niet-doorlopend kredietaanbod wordt gedaan door Opel Finance, handelsbenaming van Opel
Finance N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Wijzigingen voorbehouden. Het
JKP is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Informeer bij uw Opel
dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Finance (076-5448932).
Opel Finance behoudt het eigendom van de auto tot het krediet (inclusief de verschuldigde rente) is
terugbetaald. Onderstaande kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod. Het minimaal te
financieren bedrag bedraagt € 3.000. Het maximaal te financieren bedrag is de aanschafwaarde van het
voertuig. Uw Opel dealer en Opel Finance geven geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u
gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Uw Opel dealer bemiddelt
voor Opel Finance (en mogelijk ook voor andere kredietaanbieders) op basis van een contractuele
verplichting. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Indien noodzakelijk, kunnen aanvullende
voorwaarden gesteld worden op basis van uw persoonlijke situatie en/of de toetsing bij het BKR.

